Consolidamos a maior rede de ensino integral
de todo o país, com 327 escolas, sendo 300
escolas de referência em ensino médio e 27
escolas técnicas – estas últimas preparando o
profissional para o mercado de trabalho de
acordo com as vocações produtivas das
subregiões de Pernambuco. Avançamos na
valorização do professor, reafirmando o
compromisso com o cumprimento da Lei do
Piso Nacional do Magistério, e pagando, pelo
quinto ano consecutivo, o Bônus de Desempenho Educacional (BDE).

O

ano que se encerra foi um ano de conquistas indiscutíveis para a educação
em Pernambuco. O Estado se consagrou, em 2014, como a quarta melhor rede
estadual de todo o país no ensino médio – e
também como aquela que mais se desenvolveu, saltando nada menos do que 12 posições
no ranking do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), calculado a cada dois
anos pelo Ministério da Educação (MEC).
A escola estadual de Pernambuco também se
revelou a mais atrativa de todo o Brasil no
ensino médio. Em um país – e principalmente
na região Nordeste – que tem no abandono
escolar uma de suas mais graves mazelas
sociais, Pernambuco dá lição: a cada 100
estudantes matriculados, 95 continuam
frequentando a escola durante todo o ano
letivo. É a menor taxa de abandono escolar
entre todos os estados da federação, apenas
5,2%, segundo dados do MEC.

É disso que se trata este balanço, que agora
chega às suas mãos: uma prestação de contas
que encerra não apenas o ano de 2014, mas um
ciclo iniciado em 2007, no primeiro mandato do
governador Eduardo Campos, concluído pelo
governador João Lyra Neto – e renovado pelos
pernambucanos a partir de 2015.
Aqui você também vai encontrar histórias de
professores, alunos e gestores escolares comprometidos com a transformação para melhor
de sua realidade escolar e social. Histórias de
pessoas que foram capazes de combinar sua
criatividade, empreendedorismo e desejo de
mudança, capaz de abrir as portas de um futuro
de oportunidades para os jovens pernambucanos, às políticas públicas e à infraestrutura oferecida pela Secretaria de Educação e Esportes,
tornando realidade as conquistas aqui elencadas. Mais do que isso: mostrando que é possível,
sim, fazer uma escola pública de qualidade com
planejamento, inovação e empenho.
Espero que gostem!
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